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Beskæftigelsesudvalget har i brev af 10. februar 2016 stillet følgende spørgsmål nr. 

240 (alm. del), som hermed besvares. Spørgsmålet er stillet efter ønske fra Lennart 

Damsbo-Andersen (S). 

 
Spørgsmål nr. 240: 

”I forlængelse af åbent samråd den 10. februar 2016 om ventetider i Arbejdsskade-

styrelsen, jf. BEU alm. del – samrådsspørgsmål O-S, ønskes en oversigt over sags-

behandlingstiderne i Arbejdsskadestyrelsen de seneste 7 år. Oversigten bedes for 

hvert år illustrere udviklingen i antallet af sager, hvor sagsbehandlingstiden har væ-

ret henholdsvis 

- mindre end ½ år 

- ½-1 år 

- 1-2 år  

- 2-3 år 

- 3-4 år  

- mere end 4 år” 

 
Svar: 

Jeg har til brug for besvarelsen indhentet en udtalelse fra Arbejdsskadestyrelsen, 

som har oplyst følgende:  

 

”Arbejdsskadestyrelsen har udarbejdet figur 1, som viser sagsbehandlingstiden for 

nye sager de seneste 7 år. Figuren viser sagsbehandlingstiden for afsluttede sager i 

hvert af årene 2009 - 2015 (søjlerne) samt antallet af afsluttede sager i samme peri-

ode (venstre side af figuren). Endelig viser figuren den gennemsnitlige sagsbehand-

lingstid målt i dage for perioden 2009-2015 (grafen). 

 

Arbejdsskadestyrelsen måler sagsbehandlingstiden fra tidspunktet for anmeldelsen 

frem til, at sagen afsluttes første gang. En sags behandlingstid afhænger af, hvilken 

type afgørelse, som Arbejdsskadestyrelsen afslutter sagen med. Det vil sige, om en 

sag afsluttes med fx en afvisning eller med tilkendelse af erstatning for tab af er-

hvervsevne, som er en væsentligt mere kompliceret sag, der kræver flere oplysnin-

ger og sagsskridt. Tallene i figur 1 dækker derfor over meget forskellige typer af 

sager og afgørelser. 
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Figur 1: Sagsbehandlingstid for nye sager 

 
 

Arbejdsskadestyrelsen opgør sagsbehandlingstiden for en sag, når sagen bliver af-

sluttet. Denne opgørelsesmetode medfører, at sagsbehandlingstiden generelt vil sti-

ge, når styrelsen afslutter mange sager, som har været længe undervejs. Figur 1 vi-

ser, at den gennemsnitlige sagsbehandlingstid stiger i perioder, hvor der er afsluttet 

flere sager med sagsbehandlingstid på over ½ år (f.eks. 2009 og 2015) end i perio-

der, hvor der afsluttes færre sager med en sagsbehandlingstid på over ½ år (f.eks. 

2011 og 2013).  

 

Tabel 1: Afsluttede sager fordelt på sagsbehandlingstid 
 Mindre 

end 6 

måne-

der 

Mel-

lem ½-

1 år 

Mel-

lem 1-2 

år 

Mel-

lem 2-3 

år 

Mel-

lem 3-4 

år 

Me-

re 

end 

4 år 

I alt 

Gennemsnitlig 

sagsbehand-

lingstid i dage 

2009 23.973 13.045 3.619 1.073 99 14 41.823 201 

2010 25.219 11.284 3.310 427 64 5 40.309 176 

2011 22.786 7.738 2.457 279 33 7 33.300 158 

2012 22.658 9.976 3.171 306 23 2 36.136 176 

2013 25.003 11.966 3.644 386 28 3 41.030 181 

2014 21.692 8.291 3.404 450 45 4 33.886 179 

2015 20.964 11.701 7.884 1.506 205 15 42.275 244 
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Tabel 1 viser antallet af sager svarende til oversigten i figur 1.”  

 

 

Jeg kan henholde mig til Arbejdsskadestyrelsens oplysninger. 

 

 

 

 

Venlig hilsen 

 

 

 

 

Jørn Neergaard Larsen 

 


